Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion Desktop 510-p112nv

Προδιαγραφές
Απόδοση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
Intel® Core™ i7-6700T (2,8 GHz, έως 3,6 GHz, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 6ης γενιάς
Chipset
Intel H170
Μνήµη
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Συνολικές υποδοχές: 2 DIMM
Αποθήκευση
1 TB 5400 rpm SATA SSHD
8 GB
Η μονάδα cache flash έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει την απόκριση του
συστήματος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη χωρητικότητα
αποθήκευσης. Δεν είναι αφαιρούμενη ή προσβάσιμη από το χρήστη.Εξαιρετικά λεπτή
μονάδα εγγραφής SuperMulti DVD
Dropbox1
Γραφικά
Ξεχωριστά: AMD Radeon™ R7 450 (αποκλειστική μνήμη GDDR5 2 GB);
Ήχος
DTS Studio Sound™
Περιγραφή οθόνης
Οι οθόνες LCD πωλούνται ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.hp.com/eur/home-monitors.
Τροφοδοσία Ισχύος
Τροφοδοτικό AC 180 W
_

Συνδεσιμότητα

Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n/ac (1x1) και Bluetooth® 4.2 M.2
Θύρες
4 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος
ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου
1 PCIe x16, 1 M.2
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 3 σε 1
Εξωτερικές θέσεις μονάδων: Μία σε χρήση
Εσωτερικές θέσεις μονάδων: Μία σε χρήση
Υποδοχές βίντεο
1 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort

Σχεδίαση

Χρώμα προϊόντος
Γυαλιστερό μαύρο
_

Λογισμικό

Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP JumpStart
Λογισμικό
Netflix; 1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365
Υπηρεσίες & Υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 2
_

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: Y1C01EA #AB7
UPC/EAN code: 190780545935
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Βάρος
5,7 kg; Συσκευασμένο: 7,29 kg
Διαστάσεις
31,5 x 16,3 x 30,7 cm; Συσκευασμένο: 49 x 23,5 x 41,4 cm
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία
παραλαβής και επιστροφής; Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του
προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της HP.
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
Κουπόνι παιχνιδιών AMD
Μαύρο πληκτρολόγιο USB
Οπτικό ποντίκι USB

Συμβατός βοηθητικός εξοπλισμός*

Υπηρεσίες εγγύησης*

* Δεν περιλαμβάνεται.
Κάμερα web HP
HD 4310
H2W19AA

Σύστημα ηχείων
HP 2.0 S5000,
μαύρο
K7S75AA

Μαύρα
ενσύρματα
ακουστικά HP
H3100
T3U77AA

Παραλαβή και επιστροφή για 3 έτη
U4812E

25 GB δωρεάν online αποθήκευση για ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. 2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες
παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)
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